
 
 
 
 

 
 
  
 
Brussel, 12 maart 2020 
 
 
 
Belangrijke mededeling voor reclamefilmproducties nav. het Covid-19 virus 
 
 
Naar aanleiding van het heersende Covid-19 virus plegen de onafhankelijke productiehuizen, binnen het BCPB kader, intensief 
overleg. Uiteraard is er grote bezorgdheid, op korte termijn over de geplande draaidagen en, op iets langere termijn, de 
gevolgen van deze crisis voor de hele reclamesector.  
 
Met deze mail willen de onafhankelijke productiehuizen de reclamebureaus én hun klanten/adverteerders informeren over een 
aantal zaken waarmee rekening moet gehouden worden in deze onzekere periode:  
 
- Richtlijnen overheden: 
De leden van BCPB benadrukken dat de richtlijnen van de verschillende overheden (nationaal en internationaal) steeds 
gerespecteerd en toegepast zullen worden. Dit betekent, of kan op zeer korte termijn betekenen, dat bepaalde locaties plots 
niet meer toegankelijk zijn, reizen naar het buitenland moeilijk of onmogelijk wordt, bijeenkomsten van groepen van mensen 
verboden worden, etc.  
 
- Verzekering: 
Volgend op eerdere communicatie die vele van onze leden reeds hebben gevoerd, brengen we bij deze graag nogmaals onder 
de aandacht dat een filmproductieverzekering geen dekking voorziet van verliezen en/of schaden, kosten, die rechtstreeks of 
onrechtstreeks, geheel en/of gedeeltelijk werden veroorzaakt door het Covid-19 virus.  
 
Annuleringen, stopzettingen of verplaatsingen van filmopnamen wegens het Covid-19 virus worden niet door de 
verzekeringsmaatschappijen gedekt en kunnen bijgevolg niet de verantwoordelijkheid zijn van het onafhankelijke productiehuis.  
 
Belangrijk om te verduidelijken is dat kosten die het gevolg zijn van personen die in de filmproductieverzekering bijkomend 
werden verzekerd met een ‘No Show/Non Appearance’ eveneens niet worden verzekerd door de verzekeringsmaatschappijen, 
indien zou blijken dat hun afwezigheid rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het Covid-19 virus. 
 
- (Hygiëne)maatregelen op de set: 
De leden van de BCPB engageren zich om voor de draaidagen die wel nog (zouden) plaatsvinden (voor zover toegelaten 
binnen de richtlijnen van de betreffende overheden) alle mogelijke en aangewezen (hygiëne)maatregelen toe te passen.   
 
- Annulaties/Verplaatsingen/Stopzettingen: 
Voor bevestigde producties en die om welke reden ook door het Covid-19 virus moeten worden geannuleerd, stopgezet, of 
verplaatst, wordt er, conform de richtlijnen die werden goedgekeurd tussen ACC, BCPB en CFP-Belgium, een annulatiebudget 
opgesteld op basis van het oorspronkelijk overeengekomen budget. Dit annulatiebudget bevat een transparant overzicht van 
de reeds door het onafhankelijke productiehuis voor dat project gemaakte kosten, annulatiefees en een gedeelte van de 
gemiste mark-up. 
 
 
Deze crisis brengt een aantal bijkomende risico's met zich mee. Elk onafhankelijk productiehuis zal voor de desbetreffende 
projecten hierover met jullie intensief overleg plegen en/of reeds hebben gepleegd.  
 
Mogen wij erop aandringen deze informatie te delen met uw medewerkers die zich bezighouden met filmproducties, maar 
zeker ook mee te delen aan uw klanten/adverteerders die filmproducties hebben lopen of zullen hebben. 
 
Zoals steeds stellen de onafhankelijke productiehuizen alles in het werk om de reclamebureaus én hun klanten/adverteerders 
te blijven bedienen, begeleiden en adviseren. Zo komen we samen, en hopelijk snel, deze crisis door! 
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